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AVVIŻ LILL-MEMBRI

Suġġett: Petizzjoni 1107/2012 imressqa minn Per Uggen, ta’ ċittadinanza Daniża, dwar 
l-inizjattiva tal-Gwardja Kostali tal-UE

1. Sommarju tal-petizzjoni

.
Il-petizzjonant qed jitlob li tiġi kkunsidrata l-proposta tiegħu għal pilotaġġ obbligatorju tal-
bastimenti fondi fl-ilmijiet tal-UE li jipprevjeni l-inċidenti marittimi u t-tniġġis marittimu, kif 
ukoll l-proposta għal Gwardja Kostali tal-UE. Huwa jissottometti studju ta’ fattibilità dwar 
dawn il-proposti. Huwa jsostni li s-servizz koordinat tal-Gwardja kostali huwa meħtieġ peress 
li l-UE għandha aktar minn 10 miljun immigrant illegali, li qed jikber b’madwar nofs miljun 
kull sena u 1.5 miljun drogati li ħajjithom u l-familji tagħhom jinqerdu minħabba l-konsum 
tad-droga. Huwa jsostni li bil-Gwardja kostali tal-UE ħafna ħajjiet u familji jiġu salvati

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fid-19 ta' Diċembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni (l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).
3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-27 ta' Frar 2013
F’xi Stati Membri, l-użu ta’ bdot marittimu huwa rekwiżit applikabbli għad-dħul fil-port u l-
ħruġ minnu. Madankollu, l-limitu ġeografiku għaż-żoni ta’ pilotaġġ ivarja bil-kbir, u 
jiddependi fuq fejn ikun il-port (eż. xmara, arċipelagu, breakwater mal-kosta). Ċerti Stati 
Membri jesiġu l-użu ta’ bdot f’ilmijiet territorjali ta’ ġewwa u ta’ barra skont id-
dimensjonijiet tal-bastiment u l-merkanzija li jġorr.

Kull rekwiżit għal bastimenti b’buq fond li jkunu fi tranżitu jorbot ma’ sistemi tar-rotot tal-
bastimenti u jridu jkunu ppreżentati u maqbula fil-livell tan-Nazzjonijiet Uniti permezz tal-
Organizzazzjoni Marittima Internazzjonali (IMO).  Id-Direttiva tal-Kunsill 79/115/KE u r-
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riżoluzzjonijiet tal-IMO A.486 (XII) u A.480 (XII) jittrattaw is-sitwazzjonijiet tal-Baħar tat-
Tramuntana u tal-Baħar Baltiku rispettivament . Għall-mument, il-Kummissjoni ma 
tipprevedi l-ebda inizjattiva ulterjuri f’dan il-qasam, għajr rigward it-trasparenza fil-ħruġ ta’ 
ċertifikati ta’ eżenzjoni.

Rigward il-kwistjoni tal-migrazzjoni irregolari, l-Aġenzija Ewropea għall-Ġestjoni tal-
Kooperazzjoni Operattiva fil-Fruntieri Esterni tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea (Frontex) 
hija responsabbli għall-koordinament tal-kooperazzjoni operazzjonali bejn l-Istati Membri fil-
qasam tal-ġestjoni tal-fruntieri esterni. F’dan ir-rigward, l-Aġenzija tgħin lill-Istati Membri 
f’sitwazzjonijiet li jirrikjedu aktar assistenza teknika u operazzjonali minħabba, pereżempju, 
pressjonijiet sproporzjonati fil-fruntieri esterni tagħhom. L-Aġenzija tistabbilixxi Timijiet ta’ 
Gwardji tal-Fruntiera Ewropej li jintbagħtu għal operazzjonijiet konġunti jew interventi 
rapidi. L-Aġenzija tgħin lill-Istati Membri wkoll fit-taħriġ tal-gwardji tal-fruntieri, inkluż billi 
tistabbilixxi standards komuni ta’ taħriġ.

Rigward il-kwisrjoni tal-ħolqien ta’ Gwardja Kostali tal-UE, f’Marzu 2011 il-Kummissjoni 
ppubblikat white paper bl-isem “Pjan Direzzjonali għal Żona Unika Ewropea tat-Trasport –
Lejn sistema tat-trasport kompetittiva u li tuża r-riżorsi b'mod effiċjenti”. Ġew elenkati għadd 
ta’ inizjattivi li jipprovdu sistema ta’ mobilità effiċjenti u integrata. Taħt is-subintestatura “18. 
Tbaħħir aktar sikur” jinqara dan li ġej:

“Il-valutazzjoni tal-fattibbiltà tal-funzjonijiet kondiviżi tal-gwardji tal-kosta fl-UE, 
partikolarment biex jiġu żgurati s-sikurezza, is-sigurtà u l-protezzjoni ambjentali marittimi.”

Fil-paragrafu 264 tad-Dokument ta’ Ħidma tal-Persunal tal-Kummissjoni korrispondenti1
(mhux disponibbli bil-Malti) naqraw li:

“L-idea ta’ Gwardja tal-Kosta Ewropea diġà ġiet diskussa bejn l-istituzzjonijiet Ewropej. 
Ċerti funzjonijiet tal-Gwardja tal-Kosta jistgħu jibbenefikaw minn koordinament fil-livell tal-
UE, jew inkella jistgħu jitwettqu b’aktar effiċjenza fil-livell Ewropew (eż. ċ-ċentru tad-data 
EU LRIT). F’rispett sħiħ tal-prinċipji ta’ sussidjarità u proporzjonalità, il-Kummissjoni sejra 
teżamina diversi għażliet: kooperazzjoni strutturata bejn Stati Membri, koordinament ad hoc 
jew permanenti tal-gwardji tal-kosta tal-Istati Membri, it-trasferiment ta’ ċerti funzjonijiet lil 
korpi tal-UE.”

Konklużjoni
Il-Kummissjoni Ewropea qiegħda fil-proċess li tibda studju ħalli tindirizza l-kwistjonijiet 
imsemmija hawn fuq.

                                               
1 Commission staff working document accompanying the White Paper .


